
 
 

 

 

 

 

 
 שמואל ב' פרק כב פרס                          

 

 פרשת האזינו

 נו, ומפטירים בשירה שאמר דוד המלך לאחר שניצל מכל הצרות והרדיפות שהיו בחייו:בפרשה זו אנו קוראים את שירת האזי

צעירותו, כשהיה שקוע בכל צרותיו ורדיפותיו, ובכל פעם שהיה ניצל מאחת הצרות היה שר את השירה פרשה זו היא שיר תהילה שחיבר דוד המלך ב

ר הזו. ובזקנותו, כשחיבר את ספר התהילים, כלל גם את השירה הזו בתוך שאר המזמורים )וזהו פרק י"ח בתהילים(, וכיון שאת ספר התהילים חיב

אדם לשפוך שיחו לפני ה', ופרק זה מתאים למי שסובבוהו צרות ורדיפות רבות, שינה שם דוד פרטים דוד לתועלת כל ישראל בכל הדורות, שיוכל כל 

ר פרק כב )א(מסוימים כדי שיתאימו לבקשת כל יחיד ויחיד מישראל.  ִוד ַוְיַדבֵּ י ֶאת 'ַלה דָּ ה ִדְברֵּ ֹּאת, ַהִשירָּ  ְביֹוםושר את השירה הזו כמה פעמים,  ַהז

ל ִמַכף אֹּתֹו 'ה ִהִציל יו, כָּ ְיבָּ אּול ּוִמַכףבכל פעם שנושע היה שר,  אֹּ תחילה שיבח דוד את ה'  )ב( וכן כשנושע מיד שאול שרדפו, שר את השירה הזו. - שָּ

ֹּאַמר,על הזמנים שבהם הוא יושב בשלווה ללא צרות,  דרך משל, כי בישועה מיד האויב יש שלשה חלקים, ההימלטות מהאויב, הבריחה אל  ַוי

ִתי,הסלע שעליו בנויה המצודה,  - ַסְלִעיהוא  'המצודה, והמקום שעליו עומדת המצודה שהוא סלע גבוה וחזק, כך ה והוא הממלט  - ִלי ּוְמַפְלִטי ּוְמֻצדָּ

יובאותם זמנים לא רק שלא השיגוני אויבי, אלא דוד ניצח אותם, ועל כך אמר,  )ג( אותי מיד אויבי. המשגיח עלי בהשגחה  - בֹו ֶאֱחֶסה צּוִרי ֱאֹלהֵּ

ִגִנימיוחדת, ואני דבק בו,   ּוְמנּוִסיהחוזק והגבורה שנתת בי בעת הקרב,  - ִמְשַגִביהקרן שבה אני מנגח את אויבי,  - ִיְשִעי ְוֶקֶרןמגן עלי בעת הקרב,  - מָּ

ס מִֹּשִעיאשר אליו אברח מהאויב,  - מָּ חָּ ִני מֵּ ובעת כזו, שאיני נמצא בצרה כלל, לא אצטרך להתפלל לה'  )ד(חמס. מושיעני מאויבי, שהם אנשי  - תִֹּשעֵּ

לשיושיעני, אלא  א ְמֻהלָּ ְיַביאקרא לה' בשם מהולל, שיש להללו על רוב טובותיו, ועל ידי ההילול לבד,  - 'ה ֶאְקרָּ אֹּ ַע,  ּומֵּ שֵּ ולא אצטרך להתפלל על ִאּוָּ

ֻפִני ִכית ההנהגה עמו בעת שיבואו עליו רעות וצרות, ויצטרך להתפלל, עתה מתחיל דוד לספר א )ה( כך בפרטות, שאוושע מאויבי. סיבבו אותי  - ֲאפָּ

י ֶות, ִמְשְברֵּ י מָּ י )ו( יפחידוני אויבי, שהם אנשי בליעל. - ְיַבֲעֻתִני ְבִלַיַעל ַנֲחלֵּ  ִקְדֻמִנימרגיש אני כאילו אני כבר עומד להיקבר בשאול,  - ַסֻבִני ְשאֹול ֶחְבלֵּ

ְק  ימֹּ ֶות שֵּ אכשהייתי זקוק לישועה,  ִלי, ַבַצר )ז( וכאילו כבר קידמני המוות, והרי אני כמת העומד להיקבר בשאול, ולהתבטל מן העולם. - מָּ  ,'ה ֶאְקרָּ

א, ֱאֹלַהי ְוֶאל לֹו ַוִיְשַמעשיושיעני מצרתי,  ֶאְקרָּ יכָּ הֵּ ִתי קֹוִלי, מֵּ יו. ְוַשְועָּ ְזנָּ הישועות שנעשו לו בדרך הטבע, על ידי שהתפלל,  עתה מצייר דוד את )ח( ְבאָּ

וישועות אלו אינן מושלמות, כי לפעמים מהישועה עצמה נגרמת צרה אחרת, ומצייר כאן את הדבר בדרך משל, שבכל פעם שנעשתה לו ישועה בדרך 

צרה אחרת, עד שניצול מכל צרותיו: הטבע, גרמה הישועה בעצמה לצרה אחרת, וכשהתפלל להנצל גם ממנה, באה אליו שוב ישועה שסיבבה לו 

ַעשבתחילה התפלל לה' שיציל אותו מאויביו,  ֶרץ ַוִתְרַעש ַוִיְתגָּ אָּ ַמִים מֹוְסדֹותנעשתה רעידת אדמה, להפיל את אויביו לשאול,  - הָּ זּו, ַהשָּ ֲעשּו ִיְרגָּ  ַוִיְתגָּ

ה ִכי רָּ הוכשעלה עשן ואש מלוע הרים אלו, הרי זה נראה ש )ט( בי דוד.הרי הגעש החלו לבעור, כסימן לכעס ה' על אוי - לֹו חָּ לָּ ן עָּ שָּ כאילו חרון  - ְבַאּפֹו עָּ

שאף ה' בוער מתוך ההר,  ל, ִמִּפיו ְואֵּ ֹּאכֵּ ִלים ת ֲערּו ֶגחָּ אמנם עתה היה דוד  )י( וכדרך הרי הגעש, שמשליכים אש וגופרית על כל סביבותיהם. ִמֶמנּו, בָּ

ַמִים ַויֵּטאש של ההרים שהקיפה אותו מכל צד, וחזר והתפלל לה' שיושיע אותו גם מצרה זו, עצמו בסכנה מצד ה ֶפלאל דוד להושיעו,  ַויֵַּרד שָּ  ַתַחת ַוֲערָּ

יו. א ַויָּעֹּף, ְכרּוב ַעל ַוִיְרַכב )יא( ַרְגלָּ רָּ י ַעל ַויֵּ בילה עננים מלאים מים לאותו מקום, כדי ועל ידי כך התעוררו יסודות הרוח והמים, כי הרוח הו רּוַח, ַכְנפֵּ

יו חֶֹּשְך ַויֶָּשת )יב( להציל את דוד מהאש. עשה ה' שהחושך המקיף אותו כביכול בשעה שירד להושיע את דוד, יהיה מאותם עננים,  - ֻסכֹות ְסִביבֹּתָּ

י ַמִים ַחְשַרת בֵּ ִקים, עָּ מתוך החושך שהיה בתחילה על ידי העננים, נגה אור ה',  - ֶנְגדֹו נַֹּגּהִמ  )יג( ומים אלו כיבו את האש שבערה מאותם הרי געש. ְשחָּ

ֲערּווכיון שנוצרה שם קרירות גדולה של העננים וחום חזק של הרי הגעש,  ישם  בָּ ש. ַגֲחלֵּ םוכן נוצרו במקום ברקים ורעמים מרובים,  )יד( אֵּ  ִמן ַיְרעֵּ

ַמִים ן ְוֶעְליֹון ,'ה שָּ  ִחִצים ַוִיְשַלח )טו( דוד נתון בצרה חדשה, מחמת הברקים והרעמים שהיו שם, והתפלל לה' שיושיענו גם מצרה זו.והיה  קֹולֹו, ִיתֵּ

ם ק ַוְיִפיצֵּ רָּ  כלומר, על ידי הברקים והרעמים עצמם התבקעו העננים והוריקו את כל מימיהם, ועל ידי זה הסתלקו העננים ונושע מצרה זו. ַויָּהֹּם, בָּ

אּוידי התבקעות העננים בבת אחת נוצר שטפון גדול,  אמנם על )טז( רָּ יבמקום  ַויֵּ לּו יָּם, ֲאִפקֵּ ל מְֹּסדֹות ִיגָּ בֵּ המים, שהיו יסוד העולם בעת בריאתו,  - תֵּ

י להציל את דוד בתחילה, שציוה על העננים להתבקע כד ַאּפֹו, רּוחַ  ִמִנְשַמת ,'ה ְבַגֲעַרתשהיה כל העולם מכוסה במים, התגלו שוב על היבשה, והיה זה 

רֹום ִיְשַלח )יז(ועתה מחמת כן נוצר שטפון גדול, וגם דוד עצמו נשטף בו. והתפלל דוד לה' שיציל אותו גם מצרה זו.  ִני, ִממָּ חֵּ ִני ִיקָּ  ַרִבים. ִמַמִים ַיְמשֵּ

מהם, עמדו וחיכו על שפת המים, כדי לתופסו כשיצא משם, אמנם עדיין לא הסתיימו צרותיו, כי אויביו ראו שנשטף במים, ויש לו תקוה לצאת  )יח(

ִניאך ה'  ְיִבי ַיִצילֵּ אֹּ ז, מֵּ ְנַאי עָּ ְמצּו ִכי ִמשֹּ יִדי ְביֹום ְיַקְדֻמִניוהצילני מאויבי אשר  )יט( ִמֶמִני. אָּ רצו להקדים אותי בצאתי מהנהר ולהטביעני שנית,  - אֵּ

ן 'ה ַוְיִהי א )כ( ִלי. ִמְשעָּ ב ַויֹּצֵּ ִניבמקום שבו לא יוכלו אויבי להגיע אלי,  אִֹּתי, ַלֶמְרחָּ ץ ִכיהצילני ה' מכל הצרות הללו,  - ְיַחְלצֵּ פֵּ עתה מתאר  )כא( ִבי. חָּ

ִנידוד את הזמנים שבהם ניצל בהשגחה פרטית וגלויה, מחמת מעשיו הטובים, וישועות אלו היו ישועות מושלמות, שלא גרמו לצרות אחרות:   'ה ִיְגְמלֵּ

ִתי ַדי ְכבֹּרכמעשי הטובים, שקיימתים ב'קום ועשה', ו - ְכִצְדקָּ כי המעשים הטובים  )כב( ִלי. יִָּשיבכנקיות ידי, שנמנעתי מלחטוא ב'שב ואל תעשה',  - יָּ

ַמְרִתי ִכישעשיתי לא היו מחמת הנימוס והשכל,  י שָּ מלחטוא לא היה מחמת שהטבע אלא עשיתים מחמת שהם דרכי ה'. וכן מה שנמנעתי  - 'ה ַדְרכֵּ

ֹּאשלי אינו מושך אותי אל הרוע, אלא  ַשְעִתי ְול י רָּ ֱאֹלהָּ ולכן גם כשיצרי הסיתני לחטוא, נמנעתי נמנעתי מלהיות רשע וחוטא רק מחמת אלוקי,  - מֵּ

ל ִכי )כג(מכך.  ו כָּ טָּ דתים כאילו הם עומדים מולי, מבחוץ, ולא בתוך שכלי, כל הדברים שהם 'משפט', ומובנים לפי השכל האנושי, העמ - ְלֶנְגִדי ִמְשּפָּ

יוכי לא קיימתים מחמת שהשכל מחייב כן, אלא מחמת שזהו ציווי ה'.  ואילו את ה'חוקים', שהם דברים שאין השכל משיג את טעמם,  - ְוֻחקֹּתָּ

ֹּאהכנסתי לתוך ליבי כאילו הם דברים שהשכל מחייב אותם, ולכן  סּור ל ה, אָּ   עד שהגעתי לדרגה נעלה יותר, )כד( ו מושרשים בליבי ובנפשי.שיהי ִמֶמנָּ



 
 
 
 
 
 

 

 

ֶאְהֶיה ִמים וָּ ההייתי שלם עם רצון ה', באופן שלא היתה שום התנגדות בכוחות גופי ושכלי לרצון ה',  - לֹו תָּ ֶאְשַתְמרָּ ֲעו וָּ וממילא הייתי נשמר  -ִֹּני מֵּ

ִתי, ִלי 'ה ַויֶָּשב )כה(כבר תכונות גופי ושכלי שמרו עלי מלהתאוות לחטא.  מעוונות, כי יו, ְלֶנֶגדכנקיותי  - ְכבִֹּרי ְכִצְדקָּ ינָּ כלומר, שלא הביט רק אל  עֵּ

עתה מבאר דוד את  )כו(המעשים כפי שנעשו בפועל, אלא כפי שהם 'לנגד עיניו', שהוא צופה ומביט בעמקי הלב, ויודע מהיכן צמחו כל המעשים הללו. 

ִסיד, ִעםעניני ההנהגה האלוקית עם בני האדם, כי לפעמים נוהג ה' עם האדם בדרך מידה כנגד מידה, באופן ש המקיים את המצוות בחסידות, יותר  חָּ

ד.מכפי חיובו,  ִמים, ִגבֹור ִעם ִתְתַחסָּ ם.העושה את המצוות בתמימות, כפי חיובו,  תָּ ר ִעם )כז( ִתַתמָּ בָּ ר.אדם הנזהר מלעשות רע,  - נָּ בָּ ש ְוִעם ִתתָּ  - ִעקֵּ

להמהלך בדרך עקומה,  ִני, ַעם ְוֶאתאמנם לפעמים נוהג ה' עם בני האדם בהיפך מהכנתם,  )כח( נוהג עמו ה' גם כן בדרך עקומה ופתלתלה. - ִתַתּפָּ  עָּ

יֶניָך תֹוִשיַע. ִמים ַעל ְועֵּ ועתה מבאר דוד את עניני הנהגת ה' בשני דברים שאינם שייכים כלל להכנת האדם ]אינם כפי  )כט( ַתְשִּפיל.גבוהים וגאים,  - רָּ

 הכנתו, ואף לא בהיפך מהכנתו[, הראשון הוא ידיעת והכרת האמת, והוראת הדרך בה ישכון האור, כי האדם מצד חומריותו אינו ראוי כלל שיאיר

ה ִכיעליו אור ה',  יִרי ַאתָּ ה' יכול האדם להכיר את אור האמת, הנמשל לנר המאיר את נפש האדם, ואולם גם אחרי ידיעת האמת רק מצד רצון  - 'ה נֵּ

ְשִכי, ַיִגיּהַ  'ַוהעדיין הכוחות החומריים המסובבים את האדם יוצרים חושך ממש סביבו,  על ידי המצוות שנצטווינו בהם, והם מסירים את ענני  חָּ

ודברים אלו, שהם ידיעת והכרת האמת, וקיום המצוות, הם דברים שניתנו לנו מאת ה', ללא הכנה מצד החומריות על ידי הקדושה וההזדככות, 

והדבר השני שעושה ה' לבדו ללא שייכות להכנת האדם, הוא השמירה מהפגעים, והנצחון שהוא נותן ליראיו, שאין זה לפי הכנתם  )ל( האדם.

ה ִכיוגבורתם,  רּוץ ְבכָּ אֹלַהירוץ כאילו יש לי גדודים רבים ואנשי חיל, בכח ה' א - ְגדּוד אָּ אדלג על חומות ומבצרי האויבים ואכבשם.  - שּור ֲאַדֶלג בֵּ

עתה מבאר דוד, כי הגם שלעין הגשמית נראה כי אין שייכות בין חוקי הטבע לבין המצוות והעבירות שעושים בני האדם, אין הדבר כן, אלא  )לא(

לתלויים במעשיהם הטובים או הרעים של בני האדם, שהרי  הטוב והרע הבאים מחוקי הטבע אֵּ ִמים הָּ כלומר, הרי ה' נוהג עם בני האדם  ַדְרכֹו, תָּ

ה 'ה ִאְמַרתבתמימות ושלימות, וגומל טוב לעושי רצונו, ואין מי שיעצור בעדו, ואף לא חוקי הטבע, כי  הנהגת ה' בהשלטת חוקי הטבע הרי  - ְצרּופָּ

מכל סיג ומכשול, ולא תיגרם תקלה מחוקי הטבע, ולכן לא יתכן שתהיה סתירה בין הנהגת הטבע להנהגה התלויה בבחירת בני היא צרופה ונקיה 

ןהאדם, ולכן  גֵּ ל ִמי ִכי )לב(כי חוקי הטבע נכנעים לפני החוסים בה'.  בֹו, ַהחִֹּסים ְלכֹּלה'  הּוא מָּ י אֵּ כלומר, שם 'אל' מורה על ההנהגה  ,'ה ִמַבְלֲעדֵּ

 ּוִמיוההשגחה על בני האדם, ושם הוי"ה מורה על בריאת העולם וחוקי הטבע, וה' שברא את העולם וחוקיו הוא האל המשגיח על הנהגת בני האדם, 

יוכי יש עוד מי שיצר וברא דבר בעולם  - צּור ינּו ִמַבְלֲעדֵּ ולם ומשקיף וכיון שהוא האחד שברא את העשהוא המנהיג ומשגיח על מעשי בני האדם,  ֱאֹלהֵּ

עד כאן ביאר דוד  )לג(על מעשי בני האדם, בודאי ערך את הכל באופן שלא תהיה סתירה בין הדברים, וחוקי הטבע נמשכים לפי הנהגת בני האדם. 

ופן שבו את אופני ההשגחה של ה' בעולם, ועתה ממשיך הוא לספר כיצד על ידי מעשיו הטובים ניצל הוא בדרך נס ופלא: ותחילה מספר דוד את הא

להנצחון בא לידו ללא מלחמה כלל,  אֵּ עּוִזי הָּ ִיל מָּ רהגם שה' יתן לי כח וזריזות למלחמה,  - חָּ ִמים ַוַיתֵּ יתן את דרכי בתמימות, שלא אצטרך  - ַדְרִכי תָּ

ַאיָּלֹות ַרְגַלי ְמַשֶּוה )לד(להילחם באיש, ולא לפגוע בשום אדם.  מַֹּתי ְוַעלוכל לרדוף אחר אויבי, הגם שיתן לי זריזות מופלאה שא - כָּ ִני בָּ אשאר  - ַיֲעִמדֵּ

ד )לה( לעמוד במקומי, ולא אצטרך לרדוף אחרי שום אדם. ַדי ְמַלמֵּ ה יָּ מָּ  ֶקֶשת ְוִנַחתהגם שיהיו ידי מלומדות מלחמה לא אצטרך להילחם,  - ַלִמְלחָּ

ה י ְנחּושָּ ואמנם יש  )לו( פן זה יהיה כל הנצחון בדרך נס, ולא אצטרך לצאת מביתי כלל.תישבר הקשת ולא אצטרך להשתמש בה כלל. ובאו - ְזרֹּעֹּתָּ

ן ִלי ַוִתֶתןמקרים שאף על פי שה' הוא שעושה את כל הנצחון, מכל מקום הוא מראה לעיניים כאילו אני הנלחם והמנצח, כדי להגדיל את כבודי,  גֵּ  מָּ

ִני ַוֲענְֹּתָךנגד האויבים, על אף שלפי האמת הוא 'מגן ישעך', כי ה' הוא שהגן עלי, תתן לי את הכבוד כאילו אני השתמשתי במגן  - ִיְשֶעָך וכאילו  - ַתְרבֵּ

ִני ַצֲעִדי ַתְרִחיבובאופן זה, שנראה שאני המנצח,  )לז( מחמת ענווה שיש בך אינך רוצה לייחס זאת לעצמך, אלא תתלה את הנצחון בי. תוביל  - ַתְחתֵּ

ֹּא, אך אמר 'תחתני' כי גם באופן זה דוד כאילו עמד במקומו, ורוח ה' הובילה אותו למקומו בקפיצת הדרך, אותי לרוץ אחר האויב ֲעדּו ְול י, מָּ  ַקְרֻסלָּ

ה )לח(כיון שלא רץ בעצמו, אלא ה' הוליך אותו למקום אויביו.  ְיַבי ֶאְרְדפָּ ם, אֹּ ַאְשִמידֵּ ֹּא וָּ שּוב ְול ם. ַעד אָּ ם )לט( ַכלֹותָּ ֲאַכלֵּ ם, וָּ צֵּ ֶאְמחָּ ֹּא וָּ  ַוִיְּפלּו ְיקּומּון. ְול

י. ַתַחתמעצמם  ִני )מ( ַרְגלָּ ה ַחִיל ַוַתְזרֵּ מָּ ַמיאת  ַתְכִריעַ תתן לי כח במלחמה כאילו אני המנצח בה, אבל באמת אתה  - ַלִמְלחָּ ִני קָּ  )מא( במקומי. - ַתְחתֵּ

ְיַבי ה ְואֹּ ֶרף, ִלי ַתתָּ ם. ְמַשְנַאי עֹּ ַאְצִמיתֵּ יןיקוו אויבי אל בני אדם שיעזרו להם,  - ִיְשעּו ב()מ וָּ ם. ְולֹּא ,'ה ֶאלויקוו  מִֹּשיַע, ְואֵּ נָּ ם )מג( עָּ קֵּ  ַכֲעַפר ְוֶאְשחָּ

ֶרץ, ם חּוצֹות ְכִטיט אָּ ם, ֲאִדקֵּ עֵּ ִניַוְתפַ ואם יעמדו עמים אחרים, בעלי בריתם של אויבי, להילחם בי,  )מד(שיהיו למרמס, לעבדים ושפחות.  ֶאְרקָּ  ְלטֵּ

י ִריבֵּ ִני ַעִמי, מֵּ ֹּאאשר  ַעםולא רק הגויים הקרובים אלי, אלא גם  גֹוִים, ְלרֹּאשלהיות  ִתְשְמרֵּ ַדְעִתי, ל י )מה( ַיַעְבֻדִני. יָּ ר ְבנֵּ כָּ גויים  - ִלי ִיְתַכֲחשּו נֵּ

ֶזן ִלְשמֹועַ ד מלכם, רחוקים אשר הכחישו בתחילה שאני קיים בכלל, ולא ידעו שיש בעולם את עם ישראל ואת דו ְמעּו אֹּ עתה ישמעו בקולי  - ִלי ִישָּ

י )מו( אפילו שעדיין לא ראו אותי אלא רק שמעו באוזנם את הנפלאות שנעשו לי. ר ְבנֵּ כָּ ם ְוַיְחְגרּו ִיבֹּלּוהגרים בארצות רחוקות מאד,  נֵּ  - ִמִמְסְגרֹותָּ

רּוְך 'ה ַחי )מז( יו חגרים וייבלו מרוב הדרך, גם הם יעשו כן וישמעו לקולי.וכשיצאו מהמקומות שהם סגורים בהם כדי להגיע אלי יה אשר הגן  צּוִרי ּובָּ

י ְויָֻּרםעלי מן האויבים.  ל )מח( אשר נתן לי לנצח ולהתגבר על אויבי. ִיְשִעי צּור ֱאֹלהֵּ אֵּ ן הָּ מֹּת ַהנֹּתֵּ ִני, ַעִמים ּומִֹּרידבאויבי,  ִלי ְנקָּ שיהיו תחת  ַתְחתֵּ

ילחירות  ּומֹוִציִאי )מט( תי.ממשל ְיבָּ אֹּ ַמיהדורשים בסתר את רעתי,  מֵּ ִני.וגם מהקמים עלי בגלוי לדרוש רעתי  - ּוִמקָּ ִאיש ְתרֹוְממֵּ ִסים, מֵּ וזהו  ֲחמָּ

ִני.שאול שעשה חמס נגדי,  ן ַעל )נ( ַתִצילֵּ ר, ּוְלִשְמָךעל כל הטובות שעשית לי,  ַבגֹוִים 'ה אֹוְדָך כֵּ וכפי רוב ההודאות על  )נא( לספר תהילות ה'. ֲאַזמֵּ

יגדלו הישועות שנעשו עם דוד המלך. ומלבד גמול זה על ההודאות שאני מודה לו,  - ַמְלכֹו ְישּועֹות ִמְגדֹולטובות ה' כך יהיה ריבוי התשועות, עד אשר 

ה' ברית בחסד, ולא בזכות, שלא יסיר את המלכות ממנו ומזרעו, ולכן תהיה יעשה ה' חסד עם דוד שנמשח למלכות, וכרת עמו  - ִלְמִשיחֹו ֶחֶסד ְועֶֹּשה

ִודברית זו קיימת  ם: ַעד ּוְלַזְרעֹו, ְלדָּ  עֹולָּ

 


